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Řezačky � kotoučové�řezačky

AR-330, AR-462
Kotoučová řezačka s broušeným kolečkem 
na profilované vodící tyči s délkou řezu 330 resp. 460 mm. 
Pracovní stůl je vybaven natištěnými měřítky a úhly 
a přítlačnou lištou z průhledného plastu. 
Řezačka díky své konstrukci uřízne bez problému 
10 listů papíru (80 g/m2).

AR-731 Redi-cut
Jednoduché řezací pravítko pro domácnosti 
a školy. Plastový podklad s průhledným 
přítlačným pravítkem, opatřeným řeznou 
hlavou umožňuje uříznout až 5 listů papíru 
v délce 310 mm.

AR-322
Kotoučová řezačka s vyztuženou plastovou základnou 
a řeznou hlavou umístěnou na profilované kovové tyči. 
Pracovní stůl je vybaven natištěnými měřítky. 
Řezačka umožňuje řezání 8 listů papíru 
v max. délce 320 mm.

DSB TM-20 5v1
Kotoučová řezačka 5 v 1 vhodná na kancelářské 
i domácí použití. Pouze otáčením kolečka průhledné řezací 
hlavy se mění typ řezu na rovný (max. 5 listů), vlnkový 
(max. 3 listy), dírkovaný (perforace - max. 3 listy), nebo lze 
i rýhovat. Ve stabilní konstrukci stolu řezačky je vestavěn 
jednoduchý zaoblovač rohů. Plocha řezačky je potištěna 
měřidly a formáty papírů.

název stroje
délka řezu (mm)
výška řezu (listů 70 g/m2)
rozměr stolu (mm)
max. formát
přítlak
hmotnost (kg)
cena Kč bez DPH

AR-731
310
5
320x30
A4
automat.
0,2
270,-

AR-322
320
8
320x160
A4
automat.
1
299,-

AR-330
330
10
170x440
A4
automat.
1,5
590,-

AR-462
460
10
170x580
A3
automat.
2
750,-

KW trio 3804
Ruční řezačka na ergonomickém madle s výměnným 
rotačním nožem v ceně nástroje. Jednoduchou výměnou 
řezného kotouče dosáhnete vlnkového nebo perforačního 
řezu (nejsou součástí řezačky). 
Vhodné použití na řezací podložce KW-trio. Ochráníte tím 
pracovní stůl, dosáhnete kvalitnějšího a přesnějšího řezu. 
Sada náhradních rotačních nožů obsahuje vlnkový, 
perforační a rovný nůž.

Cena Kč bez DPH: 
KW trio 3804: 130,- 
Sada rotačních nožů: 120,- 
Řezací podložka A4: 95,- 
Řezací podložka A3: 130,- 
Řezací podložka A2: 260,- 
Řezací podložka A1: 520,-

kotoučové�řezačky � Řezačky

KW trio 13939 (A4)/13139 (A3)
Kvalitní kolečková řezačka 5 v 1 s výměnnými 
řeznými noži pro kreativní řezání nejen v domácnosti, 
ale v reklamní sféře. Umožňuje klasický rovný řez, 
perforaci, vlnku či bigování. Pracovní stůl je vybaven 
natištěnými měřítky. Řezačka je vybavena 
integrovaným zaoblovačem rohů s nastavitlenými 
poloměry zaoblení 3,2; 6,9 a 9,6 mm. Náhradní 
hlavy jsou součástí dodávky 
a jsou v praktické schránce.

KW trio 3018, 3919, 3020
Kotoučové řezačky, určené pro profesionální využití. 
Umožňují rychle a přesně řezat výkresy, fotografie a jiné 
materiály. Broušený řezací kotouč je uložený v ergonomicky 
řešené hlavě pohybující se po kovové tyči. Na přítlak 
je určené přítlačné plastové pravítko.

KW trio 3021, 3022, 3026, 3027
Řada profesionálních řezaček s kovovým stolem dovoluje 
rychle a přesně řezat výkresy archy a dokumenty. 
Ocelové broušené kolečko v ergonomické řezací hlavě 
si poradí i s větším počtem listů. 
Modely KW TRIO 3021 až 3027 se dodávájí s praktickým 
stojanem opatřeným odpadním košem na odřezky. 
Stojan je v ceně řezačky.

název stroje
délka řezu (mm)
výška řezu (listů 70 g/m2)
rozměr stolu (mm)
max. formát
přítlak
hmotnost (kg)
cena Kč bez DPH

DSB TM-20 
320
5
460x200
 A4
automat.
 1
990,-

KW trio 13939/13139 
320/454
10
256x320/454 
A4/A3
automat.
1,3 /1,7
1 090,-/1 649,-

KW trio 3018/ 3919 
360/480
15
315x546
A4/A3
automat.
3,4/4
1 590,-/2 090,-

KW trio 3020
670
12
315x856
A2 
automat.
5
2 590,-

KW trio 3021/22
960/1300
10/7
315x1146/1486
A1 / A0 
automat.
7,4/9,5
5 270,-/5 890,-

KW trio 3026/27
1500/2000
7/5
315x1686/2186
A0 / A0 
automat.
11/13
8 490,-/13 990,-
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Řezačky� pákové�řezačky

název stroje
délka řezu (mm)
výška řezu (listů 70 g/m2)
rozměr stolu (mm)
max. formát
přítlak
hmotnost (kg)
cena bez DPH

KW 13300/13400
306/343
7/10
176x408/337x473
A4
ruční
1,5/1,7
489,-/990,-

AR-530
325
8
420x180
A4
ruční
1,6
790,-

KW trio 13036/13037 Laser
315/455
8
315x175/460x175
A4/A3
ruční
1,2/1,7
1 290,-/1 490,-

KW trio 3921/3914
335/440
10
305x350/360x480
A4/A3
ruční
1,7/2,4
999,-/1 337,-

AR-530
Páková řezačka s plastovým bezpečnostním krytem 
a kovovým stolem, která díky inovované konstrukci 
dokonale uřízne nebroušeným nožem 
o řeznou hranu až 8 listů papíru. 
Stůl je vybaven natištěnými měřítky, 
fotoformáty a úhelníkem.

KW trio 13300/13400
Hobby pákové řezačky A4 s ručním přítlakem, plastovým stolem 
s vyznačenými měřítky a formáty. Délka řezu je 306/343 mm 
a maximální kapacita 7/10 listů. Vhodná pro malé kanceláře 
a domácnosti.

KW trio 13036/13037 Laser
Páková kancelářská řezačka s naznačením řezu 
laserem. Délka řezu 315/455mm. Max. tloušťka 
řezu 8 listů 80g papíru. Kovová pracovní deska 
potištěná formáty papíru. Plastový bezpečnostní 
kryt nože. Laser třídy 2 napájen 
2x AAA tužkovými bateriemi 
(nejsou součástí stroje).

KW trio 3921, 3914
Hobby pákové řezačky s plastovým ochranným krytem 
a pracovním stolem s vyznačenými měřítky a DIN 
formáty, se zadním dorazem papíru.

pákové�řezačky� Řezačky

název stroje
délka řezu (mm)
výška řezu (listů 70 g/m2)
rozměr stolu (mm)
max. formát
přítlak
hmotnost (kg)
cena Kč bez DPH

KW trio 13500
343
20
337x473
A4
ruční
2,1
1 513,-

KW trio 13502
449
20
323x576
A3
ruční
2,7
1 871,-

KW trio 13042
460
40
382x546
A3
automat.
4,9
4 271,-

IDEAL 1046
460
30
356x510
A3
ruční
7,5
6 500,-

IDEAL 1038
385
50
356x403
A4
ruční
9
7 187,-

IDEAL 1058
580
40
356x604
A3
ruční
14
9 900,-

KW trio 13500, 13502
Výkonná páková řezačka s kovovým stolem a plastovým 
ochranným krytem. Na stole je lišta s měřítkem, zadním 
dorazem a jsou na něm vyznačeny běžné DIN formáty. 
Maximální kapacita 20 listů (70g/m2). Vhodná pro kanceláře
i na úpravu fotek z dovolené.

KW trio 13042
Výkonná páková řezačka s kovovým stolem a plastovým 
ochranným krytem. Na stole je lišta s měřítkem, zadním 
dorazem a jsou na něm vyznačeny běžné DIN formáty. 
Automatický přítlak pro přesné řezání. Délka řezu
je 460 mm a maximální kapacita 40 listů (70g/m2). 
Vhodné pro copycentra i provozy.

iDEAL 1046
Precizní páková řezačka robustní celokovové konstrukce. 
Pevný transparentní kryt nože z nerozbitného materiálu, 
boční doraz, formáty vyznačené na pracovní desce 
a vysoce kvalitní nůž Solingen, 
který je možné dobrousit.

iDEAL 1038, 1058
Precizní pákové řezačky kompletně vybavené předním 
zadním i bočním dorazem. Zařízení pro tenký řez 
umožňuje přesný řez i v rozmezí od 1–10 mm. 
Pomocí ručního ovladače lze nastavit požadovanou 
míru velmi přesně. Řezačky jsou vybaveny 
automatickou ochranou nože, který se zvedá 
a klesá s pohybem nože.
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Řezačky� stohové�řezačky 

KW trio 3941/3971
Výkonná stohová řezačka s délkou řezu 430/475 mm, 
s vřetenovým zadním dorazem a upínáním stohu. Sklápěcí 
transparentní bezpečností kryt na přední straně stolu, 
seřizování nože na venkovní straně řezačky. Model 3941 
má pákový přítlačný lis, model 3971 vřetenový lis. 
Stojan 
je v ceně 
stroje řezačky. 

iDEAL 3005
Přenosná kompaktní stohová řezačka s délkou řezu 300 mm 
a maximální výškou uříznutého stohu 5,5 mm. 
Vhodná do větší kanceláře i grafická studia na práci 
s menšími formáty. Oboustranně nastavitelný zadní 
doraz umožňuje nastavení řezu v délce od 50 až 300 mm, 
boční lišta s pravítkem pro nastavení řezu s milimetrovou 
přesností. LED optický ukazatel s automatickým nastavením.
Skládací stůl pro jednoduché uskladnění nebo transport.

název stroje
délka řezu mm
výška řezu 70g/m2

hloubka střihu
zbytkový střih
rozměry (mm)
hmotnost (kg)
cena Kč bez DPH
podstavec 

IDEAL 3005
300
55
390
45
175x500x115
5,2
7 224,-
-

KW trio 4300
430
200
340
36
470x720x575
31
15 990,-
na vyžádání

KW trio 3941
430
550
405
35
1070x740x680
54
23 990,-
v ceně stroje

KW trio 3971
475
800
485
25
770x800x1150
107
39 990,-
v ceně stroje

IDEAL 4305
430
400
435
34
1090x880x830
44/54
24 990,-
2 800,-

IDEAL 4705
475
700
455
30
1290x1000x890
85/93
46 900,-
4 990,-

iDEAL 4305/ iDEAL 4705
Ruční stohové řezačky německého výrobce s délkou 
řezu 430 mm resp. 475 mm. Kvalitní dílenské provedení. 
Stroje jsou vybaveny v rámci bezpečnostního systému 
SCS (Safety Cutting System) ochrannými kryty a aretací 
nože v horní poloze. 
Nůž a dorazovou 
lištu lze 
jednoduše vyměnit 
bez demontáže 
krytu. 
Na kalibrovaném 
kolečku u kličky 
dorazu lze 
doměřit přesný 
rozměr. Stroje 
jsou 
konstruovány  
jako stolní, 
za příplatek 
lze dodat 
s podstavcem.

iDEAL 4300
Manuální stolní stohová řezačka, cenově výhodný 
model s délkou řezu 430 mm. Systém SCS poskytuje 
veškeré bezpečnostní prvky. Pohodlná výměna 
nože z přední strany, nastavení hloubky nože z boku 
stroje, řeznou lištou lze otáčet z vnější části přístroje. 
Rychloupínací lis zajišťuje optimální tlak na vložený 
stoh papíru. Boční doraz, uzamykatelný doraz 
a měřící stupnice (mm/palce). Brousitelný ostrý nůž 
vyrobený z německé vysoce kvalitní oceli. 
Robustní celokovová konstrukce. Model je koncipován 
jako stolový, je ale k dispozici i stojan jako doplněk 
(za příplatek).

stohové�řezačky� Řezačky

název stroje
délka řezu (mm)
výška řezu (listů 70 g/m2)
hloubka střihu
zbytkový střih
rozměry (mm)
hmotnost (kg)
cena Kč bez DPH
podstavec 

IDEAL 4350/4850
430/475
500/800
435/458
35/30
1296x762x1053
88/225
na vyžádání
na vyžádání

IDEAL 4855/5255/6655
475/520/650
800
450/520/610
35/35/25
1296x762x1053/ 1293x860x1120 /1293x992x1220
228/252/305
na vyžádání
v ceně stroje

IDEAL 4860/5260/6660
475/520/650
800
450/520/610
35/35/25
1296x762x1988/ 1293x860x1126/ 1293x992x1220
232/232/312
na vyžádání
v ceně stroje

IDEAL 5560/LT, 7260
550/720
950/800
570/720
32/20
1370x1070x1400/ 1335x1305x1540
369/588
na vyžádání
v ceně stroje

iDEAL 4855, 5255, 6655
Řada profesionálních elektrických stohových řezaček 
tradičního německého výrobce. Programovatelný 
zadní doraz pomocí dotykového dipleje, bezpečnostní 
dvouruční ovládání, výklopný elektronicky řízený 
ochranný kryt na předním stole, 99 programů 
s 99 kroky v každém programu, elektro-mechanický 
pohon nože a lisu, nůž z vysoce kvalitní oceli, 
jednoduchá výměna nože a snadná výměna řezné lišty. 
Pevná celokovová 
konstrukce 
s podstavcem v ceně 
stroje. Volitelná 
sada bočních 
stolků 
je k dispozici 
za příplatek.

iDEAL 4350, 4850
Ekonomicky dostupná řada elektrických řezaček 
německého výrobce. Vřetenové ovládání zadního dorazu 
s ruční klikou. Digitální měření hodnoty zadního dorazu 
na předním stole, bezpečnostní dvouruční ovládání řezu. 
Automatický přítlak. Optická dělící linka s jasným 
a trvanlivým LED. Nůž z vysoce kvalitní oceli, 
jednoduchá výměna nože 
a snadná výměna řezné 
lišty. Pevná celokovová 
konstrukce. Navržený jako 
na stolní model, stojan 
nebo skříň s přihrádkou 
jsou k dispozici jako 
volitelné příslušenství 
(za příplatek).

iDEAL 5560, 5560 LT, 7260
Profesionální elektrická řezačka s hydraulickým 
pohonem nože a lisu, automatický přítlak, 
programovatelný elektrický zadní doraz pomocí 
dotykového dipleje, elektronicky řízená bezpečnostní 
závora, 99 programů s 99 kroky v každém programu, 
bezpečnostní dvouruční ovládání, Pevná celokovová 
konstrukce s podstavcem v ceně stroje. Volitelná sada 
bočních stolků je k dispozici za příplatek. 
Modely 5560 LT a 7260 LT 
se vzduchovým 
stolem (vzduchové 
trysky v přední 
i zadní části).

iDEAL 4860, 5260, 6660
Řada profesionálních elektrických stohových řezaček 
tradičního německého výrobce. Programovatelný 
elektrický zadní doraz pomocí dotykového dipleje, 
elektronicky řízená bezpečnostní závora na přední části, 
automatický přítlak, 99 programů s 99 kroky v každém 
programu, elektro-mechanický pohon nože a lisu. 
Nůž z vysoce kvalitní oceli, jednoduchá výměna nože 
a snadná výměna řezné lišty. 
Pevná celokovová konstrukce 
s podstavcem v ceně stroje. 
Volitelná sada bočních 
stolků je k dispozici 
za příplatek.


